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JULKAISTAVAKSI VÄLITTÖMÄSTI
Lions Clubs International ja Lions Clubs Internationalin säätiö antavat tunnustusta
Special Olympics -järjestön puheenjohtajalle Dr. Timothy Shriverille
(Oak Brook, Ill., 21. joulukuuta 2020) - Lions Clubs International (LCI) ja Lions Clubs
International Foundation (LCIF) palkitsivat äskettäin Special Olympics -järjestön puheenjohtajan
ja lionjäsenen, Timothy P. Shriverin, Ph.D., hänen palveluvuosistaan LCI:ssa ja anteliaasta
tuestaan LCIF:lle.
Erityisen seremonian aikana LCI:n ensimmäinen varapresidentti Douglas X. Alexander
ojensi Dr. Shriverille LCIF:n Melvin Jones -jäsenyyden (MJF) ja kiitti häntä lionpalvelusta ja
jatkuvasta tuesta ohjelmille, jotka ovat kehittyneet pitkäaikaisesta Special Olympics-LCIF yhteistyöstä.
MJF-ohjelma perustettiin vuonna 1973 LCI:n perustajan Melvin Jonesin kunniaksi. MJFohjelma on yksi säätiön ”peruspilareista” ja sen kautta annetaan tunnustusta lahjoittajille, jotka
ovat osoittaneet avokätisen tukensa lionien humanitaariselle työlle lahjoittamalla LCIF:lle.
Ohjelmassa voidaan myös tehdä lahjoitus toisen henkilön puolesta. Tunnustus on osoitus
suuresta tuesta humanitaariselle työlle ja järjestön perustajan perinnölle.
Seremonian aikana Alexander kiitti myös Dr. Shriveriä hänen tuestaan "Mission:
Inclusion” -aloitteelle, jonka puitteissa LCIF ja Special Olympics -järjestö ovat tarjonneet
tärkeitä palveluja näköhuollon, terveyteen liittyvän koulutuksen, urheilun, johtamiskoulutuksen
ja nuorten aktivoimisen alueilla, jotta tuetaan kaikkien mukaan ottamista eri yhteisöissä.
Vuodesta 2001 lähtien Special Olympics ja LCIF ovat myös tehneet yhteistyötä Special
Olympics -urheilijoiden näköhuollon parantamiseksi maailmanlaajuisesti Opening Eyes ohjelman kautta. Opening Eyes -tapahtumissa Special Olympics -urheilijat saavat ilmaisia
näkökyvyn ja silmien terveysseulontoja, reseptilaseja ja suojaavia urheilulaseja sekä lähetteitä
jatkohoitoon.

Dr. Shriver on ollut lionjäsen vuodesta 2001 ja MJF-jäsenyyden lisäksi hän on saanut
vuonna 2007 Lionien humanitaarisen palkinnon, joka on tärkein LCI:n antama tunnustus, joka
myönnetään yksityiselle henkilölle tai järjestölle heidän esimerkillisistä humanitaarisista
ponnisteluistaan. Aikaisempia Humanitaarisen palkinnon saajia ovat mm. Äiti Teresa, entinen
Yhdysvaltain presidentti Jimmy Carter ja Nobelin rauhanpalkinnon voittaja, tohtori Denis
Mukwege.

Lions Clubs International
Lions Clubs International on maailman suurin palveluklubijärjestö. Jäseniä on 1,4 miljoonaa yli
48 000 klubissa yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella. Vuodesta 1917 lionit ovat
vahvistaneet paikallisyhteisöjä käytännön palvelu- ja humanitaarisilla hankkeilla, ja pystymme
laajentamaan palvelumme vaikutusta Lions Clubs Internationalin säätiön anteliaalla tuella.
Olemme keskittyneet näkökyvyn, nuorison, diabeteksen, ympäristön, lapsuusiän syövän, nälän
helpottamisen, humanitaarisen avun ja katastrofiavun tukemiseen auttaaksemme vastaamaan
joihinkin ihmiskunnan suurimmista haasteista. Lisätietoja Lions Clubs Internationalista löytyy
sivulta lionsclubs.org.
Lions Clubs Internationalin säätiö
Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) on Lions Clubs Internationalin virallinen
hyväntekeväisyysjärjestö. Vuonna 1968 perustettu LCIF tarjoaa apurahaa lionien palvelun
tukemiseksi, vahvistamalla heidän palveluaan ja vastaamalla paikkakuntien tarpeisiin sekä
paikallisesti että maailmanlaajuisesti. LCIF on ylpeä sen erinomaisesta luokitushistoriastaan
Charity Navigatorissa, joka on Yhdysvaltojen tärkein hyväntekeväisyysjärjestöjä luokitteleva
järjestö.
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